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Inledning 

För att samla in information till utvärderingen av livmoderhalsscreening har 
Socialstyrelsen genomfört fyra enkätundersökningar. 

• enkät till regionledningar 
• enkät till samordningsbarnmorskor om barnmorskemottagningar 
• enkät till kvinnokliniker och gynekologmottagningar 
• enkät till laboratorier. 
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Enkät till regionledningar 

Enkät för utvärdering av 
livmoderhalsscreening med cytologi och 
HPV-test  
Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-
ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.  
I Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 
följa upp och utvärdera nationella screeningprogram. Socialstyrelsens scre-
eningprogram för livmoderhalscancer blir det första screeningprogram som 
utvärderas. Projektet genomförs inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att 
återkommande rapportera om läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten.  

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. 
Syftet med enkäten är att få en bild av hur screeningprogrammet för livmo-
derhalscancer, screening med cytologi och HPV-test från 2015, har tagits 
emot av landets regioner och hur screeningprogrammet har implementerats. 
Resultatet kommer att presenteras i en rapport som publiceras i juni 2020.  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 
screening för livmoderhalscancer med 

• cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 
23–29 år 

• cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år till kvinnor i åldern 30–
49 år samt en kompletterande analys även för cytologi för kvinnor som är 
cirka 41 år  

• cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år till kvinnor i åldern 
50–64 år. 

Avgörande för rekommendationen är att ett screeningprogram med analys 
för dels cytologi, dels HPV, minskar sjuklighet och förtida död i livmoder-
halscancer. 

 
Vänligen fyll i de kontaktuppgifter som saknas.  

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta kontakt om 
dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Region: Förifyllt 

Kontaktperson:  

Befattning:  

E-postadress:  
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Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 
För mer information om registrerades rättigheter se: http://www.socialstyrel-

sen.se/omwebbplatsen/personuppgifter Har du frågor eller funderingar om personupp-
giftsbehandling på Socialstyrelsen kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskydds-
ombud@socialstyrelsen.se.   

1. Har regionen styrdokument som beskriver hur regionen ska arbeta 
med livmoderhalsscreening? 

Med styrdokument avses t.ex. riktlinjer och rutiner och som innehåller mål-
sättningar för vården. 

Ja  
Nej   

Om svar ”Ja” i fråga 1. 

1a. Finns det beskrivet i styrdokumentet hur uppföljning av livmoderhalsscre-
ening ska ske? 

Ja  
Nej  
 

Kommentar: 

2. Finns det i er region en regional styrgrupp för screening för livmoderhals-
screening? 

Ja  
Nej   

Om svar ”Ja” i fråga 2. 
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2a. Vilka delar av vårdkedjan är representerade i styrgruppen för livmoderhals-
screening? 

 Ingår Ingår inte 

Enheter som utfärdar kallelser   

Provtagningsenheter (barnmorskemottagningar) 
  

Laboratorier som utför HPV-analys och cytologisk ana-
lys   

Kvinnokliniker/gynekologiska mottagningar som utför 
kolposkopier, vävnadsprovtagningar och behandlingar   

Andra delar av vårdkedjan (ange vilken/vilka nedan) 
  

 
Ange vilka andra delar av vårdkedjan som är representerade i styrgruppen:  

3. Har ni utsett någon ansvarig i er region för livmoderhalsscreening? 

Med ansvarig menar vi avseende screeningdeltagande, utförande och uppföljning. 

Ja  

Nej  

 

Kommentar: 

4. Har regionen infört primär livmoderhalsscreening med HPV-test? 

Ja  

Nej   

Om svar ”Nej” i fråga 4. 

4a. När planerar regionen att starta livmoderhalsscreening med HPV-test? 
Ange tidpunkt. 
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5. Finns det en övergripande handlingsplan i regionen för implementering av 
livmoderhalsscreening med HPV-test? 

Ja  
Nej  

Kommentar: 

6. Har regionen under åren 2015-2019 anordnat särskilda informationsaktivite-
ter till personal om livmoderhalsscreening med HPV-test på … 

 Ja Nej 

… barnmorskemottagningar?   

… kvinnokliniker/gynekologiska mottag-
ningar?   

 

 

7. Har regionen under åren 2015-2019 gjort satsningar på fortbildning om liv-
moderhalsscreening med cytologi och HPV-test till personal som arbetar med 
screening för livmoderhalscancer på … 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara kost-
nadsfri för personalen samt ske på betald arbetstid. 

 Ja Nej 

… barnmorskemottagningar?   

… kvinnokliniker/gynekologmottag-
ningar?   

 

 

 

8. Har ni ytterligare kommentarer om livmoderhalsscreening i er region? 
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Enkät till samordningsbarnmorskor 
om barnmorskemottagningar 

Enkät för utvärdering av 
livmoderhalsscreening med cytologi och 
HPV-test  
Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-
ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.  
I Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 
följa upp och utvärdera nationella screeningprogram. Socialstyrelsens scre-
eningprogram för livmoderhalscancer blir det första screeningprogram som 
utvärderas. Projektet genomförs inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att 
återkommande rapportera om läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten.  

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. Ge-
nom att kartlägga barnmorskemottagningarnas insatser vad gäller livmoder-
halsscreening vill vi få en bild av de strukturella förutsättningarna. Utvärde-
ringen är en del av Socialstyrelsens strategiska inriktning med en nationell 
oberoende granskning och utvärdering av hälso- och sjukvården och social-
tjänsten. Enkäten skickas till samordningsbarnmorskor. Resultatet kommer 
att presenteras i en rapport som publiceras i juni 2020.  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 
screening för livmoderhalscancer med 

• cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 
23–29 år 

• cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år till kvinnor i åldern 30–
49 år samt en kompletterande analys även för cytologi för kvinnor som är 
cirka 41 år  

• cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år till kvinnor i åldern 
50–64 år. 

Avgörande för rekommendationen är att ett screeningprogram med analys 
för dels cytologi, dels HPV, minskar sjuklighet och förtida död i livmoder-
halscancer. 
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Vänligen fyll i de kontaktuppgifter som saknas.  

 Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta kontakt 
om dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Region: Förifyllt 

Kontaktperson: Förifyllt 

Befattning: Samordningsbarnmorska 

E-postadress:  

Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 

För mer information om registrerades rättigheter se: http://www.socialstyrel-
sen.se/omwebbplatsen/personuppgifter Har du frågor eller funderingar om person-
uppgiftsbehandling på Socialstyrelsen kan du kontakta dataskyddsombudet på data-
skyddsombud@socialstyrelsen.se.   

1. Har barnmorskemottagningarna i din region rutiner för samverkan i arbetet 
med livmoderhalsscreening med … 

 Ja Nej 

… kallelsekansli?   

… kvinnoklinik?   

… laboratorier?   

 

2. Har samordningsbarnmorskan eller mödrahälsovårdsöverläkaren i din reg-
ion utbildningsansvar vad gäller livmoderhalsscreening? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 
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3. Hur ofta har provtagande barnmorskor i din region fått fortbildning inom liv-
moderhalsscreening under åren 2015-2019? 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara kost-
nadsfri för personalen samt ske på betald arbetstid. 

Varje år  

Vartannat år  

Mer sällan  

Aldrig  
 

4. Har ni i din region en utbildningsplan för nyanställda barnmorskor där livmo-
derhalsscreening ingår? 

Ja  

Nej  
 

 

5. Finns det i din region en bokad tid i kallelsen till gynekologisk cellprovtag-
ning? 

Ja  

Nej  
 

Om svar ”Ja” i fråga 5. 

5b. Är den bokade tiden i kallelsen till gynekologisk cellprovtagning ombok-
ningsbar? 

Med ombokningsbar menas att tiden till exempel kan bokas om via internet och till en 
annan mottagning. 

Ja  

Nej  
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6. Finns det i din region möjlighet att få tid för gynekologisk cellprovtagning 
även kvällstid eller på lördagar och söndagar? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

7. Finns det i din region möjlighet för kvinnor att ringa och få svar på sina frå-
gor om provtagning eller provsvar vad gäller gynekologisk cellprovtagning? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

 

8. Finns det i din region en rutin vid inskrivning av gravida på barnmorskemot-
tagning att erbjuda gynekologisk cellprovtagning? 

Ja  

Nej  
 

 

9. Finns det i din region en rutin vid andra besök på barnmorskemottagning, 
som t ex vid preventivmedelsrådgivning, att erbjuda gynekologisk cellprovtag-
ning? 

Ja  

Nej  
 

 

 

10. Har du ytterligare kommentarer om livmoderhalsscreening? 
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Enkät till kvinnokliniker och 
gynekologmottagningar 

Enkät för utvärdering av 
livmoderhalsscreening med cytologi och 
HPV-test  

 
Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-
ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.  
I Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 
följa upp och utvärdera nationella screeningprogram. Socialstyrelsens scre-
eningprogram för livmoderhalscancer blir det första screeningprogram som 
utvärderas. Projektet genomförs inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att 
återkommande rapportera om läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten.  

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. Ge-
nom att kartlägga kvinnoklinikernas och gynekologmottagningarnas insatser 
vad gäller livmoderhalsscreening vill vi få en bild av de strukturella förutsätt-
ningarna. Utvärderingen är en del av Socialstyrelsens strategiska inriktning 
med en nationell oberoende granskning och utvärdering av hälso- och sjuk-
vården och socialtjänsten. Resultatet kommer att presenteras i en rapport som 
publiceras i juni 2020.  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 
screening för livmoderhalscancer med 

• cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 
23–29 år 

• cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år till kvinnor i åldern 30–
49 år samt en kompletterande analys även för cytologi för kvinnor som är 
cirka 41 år  

• cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år till kvinnor i åldern 
50–64 år. 

Avgörande för rekommendationen är att ett screeningprogram med analys 
för dels cytologi, dels HPV, minskar sjuklighet och förtida död i livmoder-
halscancer. 
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Vänligen fyll i de kontaktuppgifter som saknas.  

 Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta kontakt 
om dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Region: Förifyllt 

Klinik/mottagning: Förifyllt 

Kontaktperson:  

Befattning:  

E-postadress:   

Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 

För mer information om registrerades rättigheter se: http://www.socialstyrel-
sen.se/omwebbplatsen/personuppgifter Har du frågor eller funderingar om person-
uppgiftsbehandling på Socialstyrelsen kan du kontakta dataskyddsombudet på data-
skyddsombud@socialstyrelsen.se.   

1. Utreder er klinik/mottagning rutinmässigt kvinnor med avvikande prover från 
screeningen (Gynekologisk cellprovskontroll)? 

Ja  

Nej  
 

2. Har er klinik/mottagning en dysplasiansvarig gynekolog? 

En dysplasiansvarig gynekolog har ett specifikt uppdrag som stöder verksamhets-
chefen så att kliniken/mottagningen har rätt kompetens och utrustning. 

Ja  

Nej  
 

3. Har er klinik/mottagning en dysplasiansvarig barnmorska eller sjukskö-
terska? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 
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4a. Hur många kolposkopier (exklusive behandlingar) utförde er klinik/mottag-
ning under år 2018? 

Uppskatta antalet om ni inte kan få fram ett exakt antal. Ange i heltal. 

Ange antal:   
 

b. Hur många kolposkopier av kvinnor med ny avvikelse utförde er klinik/mot-
tagning under år 2018? 

Uppskatta antalet om ni inte kan få fram ett exakt antal. Ange i heltal. 

Ange antal:  
 

4c. Hur många behandlingar av cervixdysplasi utförde er klinik/mottagning un-
der år 2018? 

Uppskatta antalet om ni inte kan få fram ett exakt antal. Ange i heltal. 

Ange antal:  
 

5. Hur stor andel av kolposkopierna på er klinik/mottagning utförs av gynekolo-
ger med kolposkopikompetens? 

En gynekolog med kolposkopikompetens har en tredagarskurs motsvarande SFOG:s 
vidareutbildningskurser eller SK-kurs i kolposkopi. Kolposkopisten bör initialt ha del-
tagit i eller under handledning ha utfört 20 kolposkopiundersökningar. 

Mellan 75-100 %  

Mellan 50-74 %  

Under 50 %.  
 

6. Erbjuder ni rådgivning till kvinnor med positiva resultat från livmoderhals-
screening? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 
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7. Hur ofta har personalen på er klinik/mottagning fått fortbildning avseende 
livmoderhalsscreening under åren 2015-2019? 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara kost-
nadsfri för personalen samt ske på betald arbetstid. Svara för respektive personalka-
tegori. 

 Varje år Vartannat år Mer sällan Aldrig Ej aktuellt 

Sjuksköters-
kor      

Barnmorskor      

Gynekologer      

     

Kommentar: 

8. Deltar personal från er klinik/mottagning i multidisciplinära konferenser om 
cervixdysplasi? 

Ja  

Nej  
 

9. Har er klinik/mottagning infört nivåstrukturering för utredning av körtelcell-
satypier/AIS? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

10. Rapporterar er klinik/mottagning något av följande till nationellt kvalitetsre-
gister för cervixcancerprevention (NKCx)? 

 Ja Nej 

Kolposkpier   

Behandlingar    
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11. Har ni ytterligare kommentarer om livmoderhalsscreening? 

 

Hur lång tid tog det att besvara enkäten? 

Räkna även med eventuell tid för att ta fram uppgifter. 

Mindre än 10 minuter  
10-15 minuter  

16-20 minuter  
Mer än 20 minuter   
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Enkät till laboratorier 

Enkät för utvärdering av 
livmoderhalsscreening med cytologi och 
HPV-test  

 
Socialstyrelsen tar fram nationella screeningprogram med syfte att nå nation-
ell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.  
I Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella screeningprogram ingår att 
följa upp och utvärdera nationella screeningprogram. Socialstyrelsens scre-
eningprogram för livmoderhalscancer blir det första screeningprogram som 
utvärderas.  Projektet genomförs inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att 
återkommande rapportera om läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten.  

Denna enkät är ett av flera sätt att samla in underlag till utvärderingen. Ge-
nom att kartlägga laboratoriernas insatser vad gäller livmoderhalsscreening 
vill vi få en bild av de strukturella förutsättningarna. Utvärderingen är en del 
av Socialstyrelsens strategiska inriktning med en nationell oberoende gransk-
ning och utvärdering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Resultatet 
kommer att presenteras i en rapport som publiceras i juni 2020.  

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda 
screening för livmoderhalscancer med 

• cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 
23–29 år 

• cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år till kvinnor i åldern 30–
49 år samt en kompletterande analys även för cytologi för kvinnor som är 
cirka 41 år  

• cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år till kvinnor i åldern 
50–64 år. 

Avgörande för rekommendationen är att ett screeningprogram med analys 
för dels cytologi, dels HPV, minskar sjuklighet och förtida död i livmoder-
halscancer. 
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Vänligen fyll dina kontaktuppgifter.  

Vi behandlar ditt namn och andra kontaktuppgifter för att vid behov kunna ta kontakt 
om dina svar på enkäten behöver kompletteras. 

Laboratorium:  

Kontaktperson:  

E-postadress:   

Ett svarskvitto kommer att skickas till den e-postadress som anges här. 

För mer information om registrerades rättigheter se: http://www.socialstyrel-
sen.se/omwebbplatsen/personuppgifter. Har du frågor eller funderingar om person-
uppgiftsbehandling på Socialstyrelsen kan du kontakta dataskyddsombudet på data-
skyddsombud@socialstyrelsen.se.   

1. Vilka regioner har ert laboratorium avtal med för analyser av livmoderhals-
screening? 

Ange samtliga regioner ert laboratorium har avtal med. 

Region Stockholm  Västra Götalandsregionen 
 

Region Uppsala  Region Värmland 
 

Region Sörmland  Region Örebro län 
 

Region Östergötland  Region Västmanland 
 

Region Jönköpings län  Region Dalarna 
 

Region Kronoberg  Region Gävleborg 
 

Region Kalmar  Region Västernorrland 
 

Region Gotland  Region Jämtland Härjedalen 
 

Region Blekinge  Region Västerbotten 
 

Region Skåne  Region Norrbotten 
 

Region Halland   
 

 

2. Är ert laboratorium/annan del av ert laboratorieorganisation ackrediterat för 
nedanstående analyser av livmoderhalsscreening? 

 Ja Nej 

Cervixcytologi   

HPV   
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3a. Specificerar ert laboratorium/annan del av er laboratorieorganisation i sva-
ret om kvinnan har HPV16 eller HPV18 vid ett HPV-positivt screeningprov? 

Ja  

Nej  
 

3b. Granskas alla HPV16/HPV18-positiva screeningprover hos kvinnor 30 år 
och äldre, s.k. reflexcytologi, av två diagnostiker på ert laboratorium/annan del 
av er laboratorieorganisation? 

Ja  

Nej  
 

4. Vilka svarstider har ert laboratorium för följande analyser? 

Ange mediantid i antal dagar.  

Cervixcyto-
logi 

 

PAD från 
cervix 

 

HPV  
 

5. Har ert laboratorium en kontrollfunktion för att säkerställa att skickade pro-
ver som ska till er kommer fram till ert laboratorium/annan del av er laborato-
rieorganisation? 

Ja  

Nej  
 

6. Har ert laboratorium en kontrollfunktion för att säkerställa att svar om avvi-
kande prov når fram till svarsmottagaren? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 
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7. Sker eftergranskning på ert laboratorium/annan del av er laboratorieorgani-
sation av tidigare prov hos alla patienter med … 

 Ja Nej 

… livmoderhalscancer?   

… HSIL?   

… AIS?   

 

Om svar ”Ja” på fråga 7 

8. Dokumenterar ert laboratorium/annan del av er laboratorieorganisation re-
sultaten av eftergranskningar vad gäller… 

 Ja Nej 

… livmoderhalscancer?   

… HSIL?   

… AIS?   

 

9.  Finns det inom ert laboratorium/annan del av er laboratorieorganisation nå-
gon person med särskilt uppdrag att arbeta med kvalitetsuppföljning av cer-
vixcytologi? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

10. Använder ert laboratorium/annan del av er laboratorieorganisation 
KVAST:s rekommenderade terminologi för … 

Kvalitets- och standardiseringskommitté inom Svensk förening för patologi (KVAST). 
 

 Ja Nej 

… cervixcytologi?   

… histopatologi från cervix?   
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11. Hur ofta har personalen på ert laboratorium/annan del av er laboratorieor-
ganisation fått fortbildning om livmoderhalsscreening under åren 2015-2019? 

Med fortbildning avses minst en halvdagsutbildning. Fortbildningen ska vara kost-
nadsfri för personalen samt ske på betald arbetstid. 

 
Varje år Vart annat 

år 
Mer sällan Aldrig 

Cytodiagnostiker  
    

Läkare 
    

Biomedicinsk analytiker 
    

Vårdadministratör 
    

 

12. Deltar personal från ert laboratorium/annan del av er laboratorieorganisat-
ion i multidisciplinära konferenser om cervixdysplasi vad gäller livmoderhals-
screening? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

13. Har ert laboratorium/annan del av er laboratorieorganisation i uppdrag att 
utfärda kallelser till provtagning för livmoderhalscancer med cytologi och HPV-
test? 

Ja  

Nej  

Kommentar: 

13a. Skickar ert laboratorium/annan del av er laboratorieorganisation svars-
brev vid normalt provresultat från gynekologiskt cellprov direkt till kvinnan? 

Ja  

Nej  
 

Om svar ”Ja” i fråga 13a 
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13b. Använder ert laboratorium/annan del av er laboratorieorganisation de nat-
ionellt framtagna svarsmallarna? 

Ja  

Nej  
 

14. Har ni ytterligare kommentarer screening för livmoderhalscancer? 

 

 

 
 

Hur lång tid tog det att besvara enkäten? 

Räkna även med eventuell tid för att ta fram uppgifter. 

Mindre än 10 minuter  

10-15 minuter  

16-20 minuter  

Mer än 20 minuter  
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